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ACORDS ADOPTATS JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 20 de gener de 2023 
Hora: 10:00 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior 
 
2. DESPATX OFICIAL 
 

AGRICULTURA 
 

2.1 Donar compte del decret núm. 2023LLDR000052 d’11 de gener de 
2023, sobre l’aprovació de la despesa i adjudicació del contracte menor de 
subministrament, mitjançant compra, i instal·lació d’una caseta d’eines per l’espai 
test agrari. (CTME2022000069) 
 
3. SEGURETAT CIUTADANA 
 

3.1 Arxiu i incoació dels expedients sancionadors en matèria de seguretat 
viària relació núm. 14-23001146 de data 2 de gener de 2023, amb número 
d’expedients iniciats per SVH2202680 i finalitzats per SVH2203132, tramesa per 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. (G0372023000007) 
 

3.2 Arxiu i incoació dels expedients sancionadors en matèria de seguretat 
viària relació núm. 14-23001934 de data 6 de gener de 2023, amb número 
d’expedients iniciats per SVH2203002 i finalitzats per SVH2203209, tramesa per 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. (G0372023000017) 
 

3.3 Imposar sanció de la infracció administrativa en matèria de seguretat 
viària relació núm. 18-23001145 de data 2 de gener de 2023, iniciat per 
2200000012 i finalitzat per 22/A-1179. (G0372023000008) 
 

3.4 Deixar sense efecte els expedients sancionadors per infracció 
administrativa en matèria de seguretat viària indicats en la relació 11-NALEST06-
23000829, de data 2 de gener de 2023, que comença per SVH2203656 i finalitza 
per SVH2203742. (G0372023000009) 
 

3.5 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, relació 05-
23002384 de data 10 de gener de 2023, que comença per 22/A-1668 i finalitza per 
23/A-0027. (G0372023000022) 
 

3.6 Incoar expedients sancionadors a les persones indicades en la relació 
annexa, número Infracció administrativa en matèria de seguretat viària, relació 05-
23002798 de data 13 de gener de 2023, que comença per 22/A-0008 i finalitza per 
23/A-0032. (G0372023000027) 
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3.7 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 4/2023 al 

senyor MJF. (SC022023000004) 
 

3.8 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 5/2023 a la 
senyora EMC. (SC022023000005) 
 

3.9 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 6/2023 al 
senyor MJF. (SC022023000006) 
 

3.10 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador ordinari núm. 8/2023 al 
senyor VGL. (SC022023000008) 
 

3.11 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
184/2022 al senyor AMM. (SC022022000184)  
 

3.12 Aprovar la imposició de la sanció de l'expedient sancionador núm. 
185/2022 al senyor AMM. (SC022022000185) 
 
4. RECURSOS HUMANS 
 

4.1 Acceptar la renúncia voluntària de la senyora CPP, com a funcionària de 
carrera adscrita en comissió de serveis per a la provisió temporal de caràcter 
voluntari del lloc de treball núm. 380, de funcionària de carrera d'aquest 
Ajuntament, pertanyent al subgrup A1, de l'escala d'administració especial, 
subescala serveis especials, classe comeses especials, personal tècnic superior 
CE, com a cap de l’àrea de serveis a les persones, acció social i drets civils. 
(RH152021000013) 
 
5. SERVEIS SOCIALS 
 

5.1 Rectificació d’error material en l’Acord de Junta de Govern Local de data 
16 de desembre de 2022, sobre l’atorgament d’un ajut directe odontològic urgent 
de la Sra. MJBF. (SBDI2022000015) 
 
6. AUTORITZACIÓ I CONTROL D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 

6.1 Aprovar la incoació de l’expedient sancionador núm. 01/2023 del senyor 
GMG, com a representant de l’empresa Outlet SV cars. (ACDS2023000001) 
 
7. URBANISME, PROJECTES I OBRES PÚBLIQUES 
 

7.1 Aprovar el projecte tècnic de les obres d'actuació amb caràcter urgent 
per la conservació de l'edifici de Can Costa. (T2322022000011) 
 
8. MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAI NATURAL 
 

8.1 Iniciar l’expedient d’ordre d’execució per ordenar al propietari de la finca 
situada al camí de la llera del riu Llobregat, Polígon 3, parcel·la núm. 18, amb 
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referència cadastral 08263A00300018, la regeneració de l’espai degradat per 
l’abocament incontrolat de residus, localitzat dins la parcel·la. (T2642023000003) 
 

8.2 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 249/2022 a la senyora YSP. (SC022022000249) 
 

8.3 Aprovar la incoació de l'expedient sancionador pel procediment ordinari 
núm. 7/2023 al senyor MRM. (SC022023000007) 
 
9. SALUT PÚBLICA 
 

9.1 Aprovar la incoació de l'expedient sanciondor pel procediment ordinari 
núm. 250/2022 al senyor CMN. (SC022022000250) 

 
9.2 Aprovar la incoació de l'expedient sanciondor pel procediment ordinari 

núm. 251/2022 al senyor ASA. (SC022022000251) 


